
دستچين بهارستان

اخبار

سياست2
| چهارشنبه | 25 بهمن 1396 |

| شماره 4683 |

یه است  مقابله حق ملت  و دولت سور
وزیر اسبق دفاع گفت: همه باید تجاوزها رژیم صهیونیستی 
به خاک س��وریه را محکوم کنیم. متاس��فانه کم می بینیم که 

دولت ه��ای عربی که باید چنی��ن تجاوزهایی را محکوم کنند، 
عکس العملی نشان دهند.

به گزارش مهر، س��ردار احمد وحیدی وزیر اس��بق دفاع 
دیروز  در حاشیه مراسم ترحیم والده مرتضی مبلغ با اشاره به 

انهدام یک فروند جنگنده رژیم صهیونیس��تی در سوریه اظهار 
داش��ت: ما به ارتش، ملت و دولت س��وریه تبریک می گوییم؛ 
حق آن ها بود که مقابله کنند و مقاومت هم کردند. روند آن ها 

از این پس هم باید بر مبنای مقاومت باشد.

وی افزود: البته هم��ه باید این تجاوزها را محکوم و عمل 
ارتش سوریه را تش��ویق می کردند. متاسفانه کم می بینیم که 
دولت ه��ای عربی که باید چنی��ن تجاوزهایی را محکوم کنند، 

عکس العملی نشان ندادند که این جای تاسف دارند.  

رهبر معظ��م انق��اب اس��امی در دیدار 
دس��ت اندرکاران کنگره ش��هدای اس��تان ب���ا والي�ت

سیستان و بلوچستان گفتند: شیعه و سنی 
در جمهوری اسامی در دشوارترین میدان ها کنار یکدیگرند.

بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار دست اندرکاران 
کنگره ش��هدای اس��تان سیستان وبلوچس��تان که در تاریخ 16 
بهمن 96 برگزار شده بود، صبح دیروز در محل این همایش در 

زاهدان منتشر شد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اش��اره به عاقه 

عمیق خود به مردم سیس��تان و بلوچستان، مردم بلوچ را گرم، 
صمیمی، با صفا و با استعداد، و مردم سیستان را از لحاظ گذشته 
تاریخی در بین همه اقوام ایرانی، کم نظیر و درخشان توصیف و 
خاطرنش��ان کردند: با وجود این استعدادهای سرشار، در دوران 
قاجار و پهلوی به مردم سیستان و بلوچستان بی اعتنایی می شد 

و همین موجب شد که استعدادهای مردم بروز نکند.
ایشان، خدمات انجام شده در این منطقه در سالهای پس از 
انقاب را نشانه محبت دوطرفه مردم و نظام دانستند و با اشاره 
به نیازهای مطرح ش��ده از جانب استاندار در این دیدار افزودند: 

نیازهای مردم استان همچون آب شیرین کن و خط آهن را باید 
از طریق مس��ئوالن ارش��د دولتی به طور جدی دنبال کنید و با 
میدان آوردن بخش خصوصی، استفاده از منابع صندوق توسعه 

ملی نیز امکان پذیر خواهد شد.
رهبر انق��اب اس��امی، سیستان وبلوچس��تان را همچون 
استانهای کردستان و گلس��تان مظهر وحدت اسامی و الگوی 
همکاری و زندگی برادرانه ش��یعه و س��ّنی برای دنیا دانس��تند 
و با تأکید بر هوش��یاری در مقابل تفرقه افکنی دش��من گفتند: 
ش��هادت یک نوجوان س��ّنی در دفاع مقدس و یا شهادت یک 
مول��وی اهل س��نت به علت دفاع از انقاب اس��امی به دس��ت 
ضدانقاب، نش��ان می دهد برادران ش��یعه و سنی در جمهوری 
اس��امی در دش��وارترین میدان ها در کن��ار یکدیگر حاضرند و 
بای��د با کارهای فرهنگی و هنری این حقایق و وحدت واقعی را 

مجسم و نمایان کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، ایستادگی جمهوری اسامی در 
مقابل جاهلیت مدرن با وجود تحریم و همه توطئه های نظامی 
و فرهنگی دش��منان را مرهون قدرت ایم��ان و فداکاری مردم 

خواندند و گفتند: مظهر کامل ایمان راس��خ در زنجیره ی بسیار 
مهم ایمان و مقاومت، ش��هیدان و ایثارگران هس��تند، بنابراین 

نظام اسامی به تعظیم و تکریم شهدا نیازمند است.

نمای نزدیک
 موافقت رهبر انقالب 

با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان 
به مناس��بت سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا عفو و تخفیف مج��ازات 565 
نف��ر از محکوماِن محاک��م عمومی و انقالب، س��ازمان قضایی 

نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه به مناس��بت 
س��الروز پیروزی انقالب اس��المی در نامه ای ب��ه رهبر معظم 
انقالب اس��المی پیش��نهاد عفو یا تخفی��ف و تبدیل مجازات 
565 نف��ر از محکوم��ان را ک��ه در کمیس��یون مرب��وط واجد 
شرایط الزم تشخیص داده شده اند ارائه کرده بود، که مورد 

موافقت حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.

 حجت االسالم ابوترابی فرد 
به امامت جمعه موقت تهران منصوب شد

حجت االسام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد از سوی 
حضرت آیت اهلل خامنه ای به عنوان خطیب موقت جمعه 

تهران منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه کش��ور، حجت االس��ام سیدمحمدحس��ن 
ابوتراب��ی فرد ازس��وی مق��ام معظم رهبری ب��ه عنوان 

خطیب جمعه تهران منصوب شد.
این خبر می افزای��د: نمازجمعه این هفته تهران به 
امامت جناب حجت االسام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد 

اقامه خواهد شد.

ییس جمهور هفته آینده   سوال از ر
در دستور کار کمیسیون اقتصادی 

ریی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س گفت که 
بررسی س��وال از رییس جمهور احتماال هفته آینده در 

دستور کار این کمیسیون قرار می گیرد.
به گزارش ایس��نا، محمدرض��ا پورابراهیمی اظهار 
ک��رد: بر اس��اس آیین نام��ه داخلی مجلس، س��وال از 
رییس جمه��ور در دس��تور کار کمیس��یون اقتص��ادی 
مجل��س قرار گرفت��ه و از زمان ارائه درخواس��ت یعنی 
ظ��رف یک هفت��ه نماینده ویژه رییس جمه��ور باید در 
کمیس��یون حضور یابد و به س��واالت نمایندگان پاسخ 
دهد. پس از آن هم جمع بندی س��واالت و پاس��خ ارائه 
ش��ده به صحن علنی مجلس ارجاع می ش��ود تا به رای 

نمایندگان گذاشته شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه ۷6 نماینده طرح س��وال 
از رییس جمه��ور را امضا کردند، گف��ت: احتماال هفته 
آینده س��وال از رییس جمهور در دستور کار کمیسیون 
اقتصادی قرار خواهد گرفت و البته در مورد زمان آن با 

دولت هماهنگی الزم انجام خواهد شد.

وپا  ورت اتخاذ مواضع جدی  اتحادیه ار  ضر
یکا  در برابر تصمیمات آمر

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجل��س گف��ت: ض��رورت دارد اتحادیه اروپ��ا مواضع 

جدی تری در برابر تصمیمات آمریکا اتخاذ کند.
به گزارش خانه ملت، ژوس��تین ویس، مدیر مرکز 
تحلیل، پیش بین��ی و اس��تراتژیک وزارت امور خارجه 
فرانسه  دیروز با عاء الدین بروج ردی رئیس کمیسیون 
امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارجی در مجلس ش��ورای 

اسامی دیدار و گفت وگو کرد.
ع��اء الدین بروجردی با ابراز خرس��ندی از رش��د 
روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور بعد از توافق برجام، 
گفت: افزای��ش همکاری های دو جانب��ه در عرصه های 
مختلف به ویژه با فرانس��ه همیشه برای ما حائز اهمیت 
بوده و مجلس ش��ورای اس��امی از ایج��اد زمینه های 

گسترش ارتباطات فی مابین حمایت می  کند.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس در ادامه سیاس��ت خارجی جمهوری اس��امی 
ای��ران را بر پایه داش��تن روابط خوب با همه کش��ورها 
در چارچوب منافع و احترام متقابل اس��توار دانس��ت و 
با توجه به تهدیدات آمری��کا در خروج از برجام، افزود: 
ضروری اس��ت اتحادی��ه اروپا به عن��وان مجموعه ای از 
کش��ورهای قدرتمن��د ب��ا ظرفیت های ف��راوان مواضع 

جدی تری در برابر تصمیمات آمریکا اتخاذ کند.
وی بحران های موجود در منطقه را ناشی از اراده آمریکا 
برای ایجاد تغییر در س��اختار سیاس��ی کشورهای منطقه 

دانست که خروجی جز شکست در پی نداشته است.

 دیدار امیر عبداللهیان 
با رئیس حزب دموکرات آذربایجان 

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسامی در امور 
بین الملل دی��روز با رئیس حزب دموک��رات آذربایجان 

دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش مهر، حس��ین امیر عبداللهیان، دس��تیار 
ویژه رئیس مجلس شورای اس��امی در امور بین الملل 
عصر دیروز س��ه ش��نبه ۲۴ بهمن ماه 1۳96 با رئیس 

حزب دموکرات آذربایجان دیدار و گفت و گو کرد. 
دو ط��رف در ای��ن دیدار به مباح��ث و نگرانی های 

مورد عاقه طرفین پرداختند.

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی رئیس جمهور را 
دعوت به مناظره کرد

حبیبی با اش��اره به س��خنرانی رئی��س جمهور در 
راهپیمایی ۲۲بهمن از برخی مواضع روحانی انتقاد کرد 
و از وی خواست که دعوت حزب موتلفه را درباره طرح 
مسائلی چون رفراندوم و بن بست سیاسی ،برای مناظره 

زنده قبول کند.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، محمدنبی حبیب��ی دبیرکل 
حزب موتلفه اس��امی طی س��خنانی در جمع تعدادی 
از اعض��ا و طرفداران ح��زب موتلفه اس��امی از برخی 
مواضع روحانی انتقاد کرد و از وی خواس��ت که دعوت 
حزب موتلفه اس��امی را درباره طرح مس��ائلی از قبیل 
رفراندوم، بن بس��ت سیاس��ی و ارائه تصوی��ری ناقص از 
اوضاع اقتصادی و به خصوص معیش��ت مردم، ش��رکت 

در یک مناظره زنده را قبول کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسامی اظهار امیدواری کرد 

که رئیس جمهور این دعوت را بپذیرد.

تدوین منشور گفت وگوی سیاسی از سوی وزارت 
کشور

معاون سیاس��ی وزارت کشور از تدوین بخشنامه ای 
خبرداد که استانداران سراس��ر کشور را ملزم به زمینه 
س��ازی برای گفت وگوی سیاس��ی بین دولت و ملت و 

جریان های مختلف سیاسی و صنفی می کند.
به گزارش ایسنا، اسماعیل جبارزاده با بیان اینکه عزم 
دولت دوازدهم و ش��خص رئیس جمهوری ایجاد فضای 
وفاق و گفت وگوی سیاس��ی در سطح ملی است افزود: 
پیرو دس��تور وزیر کشور، در راستای تحقق این امر مهم 
جلس��ات متعددی با حضور صاحب نظران جهت تدوین 
این منش��ور تشکیل شده و بزودی در قالب بخشنامه ای 

به استانداران سراسر کشور اباغ خواهد شد.

رهبر معظم انقالب:

 شیعه و سنی در جمهوری اسالمی
در دشوارترین میدان ها کنار یکدیگرند

س��ید  کاووس  خودکش��ی 
دو گ��زارش 

گروه سیاست
امام��ی بار دیگ��ر بهانه ای به 
غرب��ی  رس��انه های  دس��ت 
وسایت های معاند داد تا بار دیگر با خبرسازی های 
خود علیه مس��ئولین نظام و قوه قضاییه، در مورد 

فضای داخلی کشورمان ایجاد نگرانی کنند. 
این امر تا به آنجا پیش رفته اس��ت که برخی 
از کش��ورهای غربی مداخله خ��ود در امور داخلی 

کشورمان را تکرار کرده اند.
از جمله دولت کانادا از ایران خواسته است  تا 
درباره مرگ کاووس س��ید امامی شهروند ایرانی- 
کانادایی که در زندانی در تهران خودکش��ی کرده 

است، تحقیقات الزم انجام دهد.
کاووس س��یدامامی، متولد سال 1۳۳۲ دارای 
دکت��رای جامع��ه شناس��ی و عضو هیئ��ت علمی 
دانش��کده معارف اسامی و علوم سیاسی دانشگاه 
ام��ام صادق بود که  همزمان مدیرعامل مؤسس��ه 
»حی��ات وحش میراث پارس��یان« را نیز بر عهده 
داش��ت . بر اس��اس اطاعات��ی که دانش��گاه امام 
صادق در س��ایت خود منتش��ر کرده اس��ت، وی 
دردانش��گاه های آمریکا تحصیل کرده و در س��ال 
1۳۷۰ دکترای خود را در رش��ته جامعه شناسی از 

دانشگاه اورگان گرفته است.
به دنبال اعام خودکش��ی وی در زندان  برادر 
س��یدامامی ب��ا بیان اینک��ه خودکش��ی از طریق 
حلق آویز کردن کاما مش��هود اس��ت، از رسانه ها 
خواه��ش کرد با خبرس��ازی موجب آزرده ش��دن 

خانواده مرحوم نشوند.
کامران سیدامامی اظهار داشت: ما در حال حاضر 
داغداریم و از رسانه ها خواهش داریم که به شایعات 
دامن نزنند. وی ادامه داد: بنده و همسر مرحوم جنازه 
را دیده ایم و با اصرار معاون دادستان که جنازه را نگاه 
کنید و همه موارد را بررسی کنید این کار را کرده ایم 
و به جز آثار حلق آویز شدن که در روی جنازه معلوم 
است و این موضوع در فیلم زندان هم کاما مشخص 
است هیچ مساله دیگری وجود ندارد و خودکشی از 

طریق حلق آویز کردن کاما مشهود است.

تایید دستگیری و خبر جاسوسی 
روز ش��نبه منابع خبری از مرگ دکتر کاووس 
س��ید امامی جامعه ش��ناس، اس��تاد دانشگاه امام 
صادق و فعال محیط زیس��ت خبر دادند. به دنبال 
ای��ن خبر رامین س��یدامامی، فرزن��د او اعام کرد 
مأم��وران امنیت��ی زندان اوین روز جمعه بیس��تم 
بهمن با مادرش تماس گرفته و گفته اند که کاووس 

سیدامامی در زندان "خودکشی" کرده است.
پس از اع��ام این خبر بود که  غامحس��ین 
اس��ماعیلی ریی��س دادگس��تری اس��تان ته��ران 
بازداش��ت تعدادی از فعاالن محیط زیس��ت را به 

اتهام ارائه اطاعات به بیگانگان را تائید کرد.
بنابر گزارش��ها، گفته می شود تعداد بازداشت 

شدگان حدود هفت نفر بوده است.
همچنی��ن پس از این خبره��ا عباس جعفری 
دولت آبادی، دادستان تهران، در حاشیه راهپیمایی 

۲۲ بهمن درباره خبر خودکش��ی یکی از بازداشت 
ش��دگان، گفت: "این فرد یک��ی از همان متهمان 
]فع��ال محیط زیس��ت[بوده و با توج��ه به اینکه 
می دانس��ته اس��ت اعترافات زیادی ه��م علیه وی 
ش��ده و هم خود اعترافاتی داش��ته متأس��فانه در 

زندان دست به خودکشی زده است."
به دنبال این امر حجت االس��ام غامحس��ین 
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه درباره خودکشی 
سید امامی اعام کرد "این موضوع اخیر نیز در حال 

بررسی است که ببینیم چگونه اتفاق افتاده است".
 اژه ای اتهام بازداش��ت ش��دگان اخیر و سید 
امام��ی را "دادن اطاع��ات طبقه بندی ش��ده و از 
مراکز حس��اس به سرویس های اطاعاتی بیگانه از 

جمله رژیم صیهونیستی و امریکا" عنوان کرد.

نمایش ویدئوی سید امامی در زندان برای 
نمایندگان مجلس

به دنبال این ماجرا رئیس کمیس��یون امنیت 
مل��ی مجلس از برگزاری جلس��ه ای با حضور نایب 
رئیس مجلس درباره مرگ کاووس س��یدامامی در 

زندان اوین خبر داد.
عاءالدین بروجردی گفت: » صبح دوش��نبه 
۲۳ بهمن م��اه فراتر از کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارج��ی مجلس، جلس��ه ای ب��ا حضور 
تع��دادی از نمایندگان مجلس و با حضور مطهری 
نای��ب رئیس مجل��س، برگزار ش��د و فیلم وی در 

زندان اوین را مشاهده کردیم.«
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسامی، 
تصریح کرد: »کاووس سیدامامی متاسفانه به هر دلیل 
شرایط زندان را نتوانسته تحمل کند، هرچند وی در 
سلول عادی نگهداری نش��ده است، در واقع کاووس 
س��یدامامی با توجه به اینکه استاد دانشگاه بوده، در 
سلول مناسب نگهداری شده اس��ت.« او افزود: »در 
فیلم مذکور هم نشان می دهد که کاووس سیدامامی 
پیراه��ن خ��ود را در آورده و برای خودکش��ی آماده 
می ش��ود. خانواده وی نیز این اتفاق را پذیرفتند لذا 

درخواست کالبدشکافی هم نکرده اند.«
رئی��س کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجلس ش��ورای اس��امی، تاکی��د کرد: 
»خودکش��ی کاووس سیدامامی در زندان اوین در 
این جلس��ه که با حضور تع��دادی از نمایندگان و 
نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��امی، برگزار شد 

نیز تایید گردید.«
سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون 
امنی��ت ملی مجل��س درباره جزئیات خودکش��ی 
کاووس سیدامامی اظهار داشت: آقای سیدامامی به 
جهت اینکه استاد دانشگاه بودند از لحاظ مکانی و 
رفاهی توجه ویژه ای به ایشان شده و اتاق مناسبی 
را در اختیارش��ان قرار داده بودند. بنابراین شرایط 

وی با بقیه زندانیان متفاوت بوده است.
وی با اش��اره به فیلم خودکش��ی س��یدامامی 
گفت: وی در فیلم تخت خود را به گونه ای با بالش 
و پتو آماده می کند که همه فکر کنند کس��ی روی 
تخ��ت خوابیده اس��ت و مأموران وقت��ی اتاق وی 

را بررس��ی می کنند فک��ر می کنن��د وی در حال 
استراحت است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید 
کرد:  در جلس��ه ای که هیئت رئیسه با حضور نایب 
رئیس مجلس تشکیل داد همه به اتفاق خودکشی 

کاوسی سیدامامی را در زندان تائید کردند.
نقوی حس��ینی درباره عدم درخواست متوفی 
جهت کالبدشکافی گفت: مسئله کامًا روشن است 
چراکه آقای س��یدامامی پیراهن خود را به صورت 
حلقه آماده می کند و خودکشی را صورت می دهد 
و در فیلم همه چیز ش��فاف و گویا اس��ت. بنابراین 
عدم درخواست کالبدشکافی از سوی خانواده وی 

به دلیل شفاف و روشن بودن مسئله است.
از س��وی دیگ��ر محمدرض��ا ع��ارف، رئی��س 
فراکس��یون امید گفت: چون کاووس س��یدامامی 
اس��تاد دانشگاه بود، س��وئیت خوبی در اختیارش 
قرار دادند. در این فیلم ایش��ان با پرتاب یک شیء 
تاش داشت المپ را بشکند و پیراهنش را درآورد 
و ت��اش کرد از آن به عنوان اب��زاری برای دارزدن 
خود اس��تفاده کند. قرار ش��د اگر فیلم دقیق تری 

وجود دارد، در اختیار نمایندگان قرار گیرد«.
احم��د امیرآب��ادی فراهانی نماین��ده مردم قم 
وعضو هیات رئیسه مجلس، گفت: فیلم سلول سید 
امامی بیانگر فراهم آوردن مقدمات برای خودکشی 
است و وی به خاطر ارتباط با بیگانگان و رصد کردن 
نقاط حس��اس کش��ور و رفت وآمدهای آن در قالب 

پروژه های محیط زیستی دستگیر شده است.
وی  با اش��اره ب��ه برخی اظهارنظره��ا درمورد 
معلوم نبودن زمان خودکش��ی کاووس س��یدامامی 
در فیلم پخش شده برای نمایندگان مجلس گفت: 
با توجه به اظهارنظ��ر عجوالنه برخی از نمایندگان 
مردم درمورد خودکشی کاووس سیدامامی برخاف 
رویه موجود که پرونده وقتی در دادس��را به نتیجه 
می رس��ید اطاع��ات آن اعام می ش��د، تعدادی از 
نمایندگان از سه فراکسیون مجلس به هیات رئیسه 
آمدند و سازمان اطاعات سپاه به نوعی ناچار شد و 
پیشنهاد داد که فیلم زمان خودکشی سیدامامی در 

زندان را به نمایندگان نشان دهند.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: پس از 
آن کاووس سید امامی به داخل سرویس بهداشتی 
م��ی رود اگر چه زم��ان ورود او به ای��ن بخش در 
فیلم مش��خص است اما از آنجایی که طبق قوانین 
زندان ها در داخل س��رویس های بهداشتی دوربین 
کار گذاش��ته نمی ش��ود اقداماتی که در این مکان 

وی مرتکب شده در فیلم نیست.
امیرآبادی خاطرنش��ان کرد: سیدامامی مجدد 
از س��رویس بهداشتی خارج می ش��ود و وسیله ای 
را که در دس��ت داش��ت چند بار به طرف س��قف 
پرتاب می کند تا شاید المپ یا دوربین را بشکند و 

فیلمش برداشته نشود.
وی افزود: پس از این رفتار پیراهن را از گردن 
خود باز کرد پتوی خ��ود را به گونه ای روی تخت 
گذاشت که گویا کسی روی تخت خوابیده است و 

مجدد به داخل سرویس بهداشتی می رود.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: درست 
است زمان خودکشی به دلیل اینکه داخل سرویس 
بهداش��تی بوده و در آنجا دوربینی گذاش��ته نشده 
مشخص نیس��ت اما مقدمات کار که در فیلم نشان 
داده شده بیانگر این موضوع است و طبق توضیحاتی 
که مامورین ب��ه ما دادند وی پس از ورود دوباره به 

سرویس بهداشتی خود را حلق آویز می کند.
امیرآبادی با اشاره به پرونده کاووس سید امامی 
در قوه قضاییه خاطر نشان کرد: طبق گفته مامورین 
پرونده سید امامی در بحث مسائل جاسوسی، پرونده  
دارای ابعاد مختلف و پیچیده ای است و افرادی که 
در ارتباط با این پرونده دس��تگیر شده اند اعترافاتی 
داش��ته اند که با سرویس های جاسوس��ی خارج از 
کشور ارتباطاتی داش��ته اند و عنوان کرده اند که به 
واس��طه پروژه های زیست محیطی در کنار مناطق 
حساس و حیاتی کشور رفت وآمدها را رصد کرده و 
زیر نظر داشتند و با برخی محیط  بانان در این رابطه 

ارتباطاتی را برقرار کردند.
وی اف��زود: طبق گفته ماموری��ن ابعاد پرونده 
وس��یع اس��ت و همچنان رصد اطاعاتی در مورد 

ابعاد مختلف آن در حل انجام است.
عض��و هی��ات رئیس��ه مجلس اظهار داش��ت: 
مامورین به ما گفتند که دلیل اینکه موضوع مربوط 
به سید امامی در این مقطع به نمایندگان مجلس 
انتقال داده می ش��ود این  اس��ت ک��ه نمایندگان 
در جریان بخش��ی از کار ق��رار گیرند و زمانی که 
می خواهند اظهارنظر داشته باشند با علم و اطاع 
اظهارنظر کنند و بی جهت کاری نکنند که موجب 
تش��ویش اذهان عمومی جامعه ش��وند و موجبات 

نگرانی مردم را فراهم آورند.
نمایندگان س��پاه نی��ز همان ابتدای جلس��ه 
گفته ان��د ک��ه از قض��ا آن هایی که پش��ت مانیتور 

دستگاه فیلم برداری بوده اند، توبیخ شده اند.

سو استفاده برخی از خودی ها 
به نظر می رسد در این میان برخی از خودی ها 
نیز از فضای به وجود آمده برای رسیدن به مقاصد 

سیاسی استفاده کردند.
حس��ام الدین آشنا مشاور ارشد رییس جمهور 
در توئیتی معنادار بدون اشاره به نام کاووس سید 
امام��ی درباره خب��ر "خودکش��ی" او اظهار تردید 
کرد و  نوش��ت: »نه جامعه شناسان دین خودکشی 

می کنند نه حامیان حیات وحش.«
علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت هم 

نوشت: » این خبر زندان موجی از سوال و نگرانی در 
فضای عمومی ایجاد کرده است. اطاع رسانی ناقص 
و مبهم دادس��تان تهران مزید بر علت شد. در این 
مملکت چه خبره؟ چرا دس��تگاه قضایی به موقع و 

شفاف اطاع رسانی نمی کنه؟ سخنگو کجاست؟«
از س��وی دیگ��ر عب��اس عب��دی روزنامه نگار 
اصاح طل��ب ه��م در ای��ن ب��اره ضمن انتق��اد از 
دادس��تانی ب��رای ارائه نکردن توضیحات نوش��ت: 
»مش��کل مهم این اتفاق تاسف بار در این است که 
تعداد زیادی از دانش��جویان، اس��تادان دانشگاه و 
اشخاص دیگر با مرحوم سیدامامی ارتباط و مراوده 
داشته اند، و هیچگاه به ذهن آن ها خطور نمی کند 
که وی متهم به چنان اتهامی ش��ود یا اینکه دست 

به خودکشی بزند.«
بسیاری دیگر از فعاالن اصاح طلب نیز از این 
فض��ا از قوه قضاییه انتقاد کردند که این انتقاد نیز 
جای تامل دارد که آیا این انتقاد واقعی است یا بر 

اساس مصالحی صورت می گیرد؟

انتقاد و توجه 
این خودکشی و تعداد دیگری از خودکشی هایی 
که اخیرا در زندان های کش��ور اتفاق افتاده نشان 
می دهد که علیرغم همه تاشهای قوه قضایی برای 
بهبود ش��رایط زندان ها بایستی تاش بیشتری در 

این باره شود. 
نبای��د از یاد برد که بس��یاری از این متهمان 
از آنجا که به جاسوس��ی متهم هس��تند و مجازات 
س��نگینی در انتظار آنهاس��ت با خودکشی تاش 
می کنن��د تا عاوه ب��ر رهای��ی از محاکمه و اعام 
جزئیات عمل خود از یک س��و از س��وی دیگر نیز 
برای نظام هزینه تراش��ی کنن��د و این امر باید در 

نظر مسئولین قضایی کشور باشد
اینکه درست در زمان سالگرد انقاب اسامی 
چنین شرایطی پیش می آید زیبنده نیست و سبب 
س��و استفاده دشمنان نظام و دستگاه قضایی شده 
و باعث می ش��ود آنها با بهره برداری از این قضایان 
چهره حقوق بش��ری و قضایی کشورمان را تاریک 

نشان دهد. 
بسیاری بر این باورند که دستگاه قضایي باید 
در ش��یوه مواجهه خود با متهمان، به ویژه چنین 
متهماني تجدیدنظر اساسي کند اطاع رساني الزم  
از ابتدای امر به صورت ش��فاف و روش��ن  صورت 

گیرد تا مانع از شایعه سازی شود.
در عین حال الزم است که سازمان زندان ها و 
قوه قضاییه در اینگونه موارد هوش��یارتر باشد چرا 
ک��ه ضعف در سیس��تم کاری این س��ازمان و قوه 
موجب زیر س��وال بردن کش��ور می شود و اینگونه 

خودکشی ها به حیثیت  نظام لطمه می زند.
از جمله اینکه بسیاری مطرح می کنند چرا مسئوالن 
ذیربط در زن��دان علیرغم آن که آن جا به دوربین مدار 

بسته مجهز بوده متوجه این حادثه نشده اند؟
همچنین قوه قضاییه ضمن بررس��ی ماجرا باید 
مشخص کند اگر کسی قصور و تقصیری داشته باشد به 
آن رسیدگی می کند و شخص خاطی مجازات می شود.

نگاهی به خودکشی کاووس سیدامامی

هوشیاری ضرورت قوه قضايیه

بررسی بودجه 97 ادامه يافت 
پیام راهپیمایی 22 بهمن 

تالش مضاعف سه قوه برای حل مشکالت 
نشس��ت علنی مجلس برای بررس��ی بودجه 
9۷ در حال��ی دیروز به ریاس��ت عل��ی الریجانی 

رئیس مجلس شورای اسامی برگزار شد.
نماین��دگان در ای��ن جلس��ه خ��ود ادام��ه 
رس��یدگی به الیحه بودجه 9۷ را در دستور کار 

خود داشتند.
همچنی��ن ۲۲۰ نماین��ده مجلس ب��ا صدور 
بیانیه ای با اشاره به حضور پرشور مردم کشورمان 
در راهپیمایی ۲۲ بهم��ن تصریح کردند که پیام 
صریح مردم، مطالبه و تاش مضاعف سه قوه برای 

حل مشکات آنان و پرهیز از حاشیه سازی بود.
در بخش��ی از ای��ن بیانی��ه که توس��ط اکبر 
رنجبرزاده عضو هیات رییسه مجلس در نشست 
علنی قرائت ش��د، آمده اس��ت: پیام روشن دیگر 
۲۲ بهمن مردم به س��ردمداران آمریکا و رییس 
جمه��ور عقب افت��اده آن و رژی��م کودک کش 
صهیونیستی، پیام مقاومت و ایستادگی در مقابل 

زیاده طلبی آنان بود

دولت مکلف به برداشت یک درصد از 
یک دوازدهم شرکت ها شد

مجل��س، دول��ت را مکلف ک��رد ماهانه یک 
درصد از یک دوازدهم هزینه ش��رکتهای سودده 
دولت��ی، بانکها و مؤسس��ات انتفاعی وابس��ته به 

دولت را تا مبل��غ 5۲هزار و 5۷۰میلیارد ریال از 
حسابهای آنها برداشت کند.

تعیین شرایط پرداخت بدهی معوق 
تولیدکنندگان به بانک ها 

نمایندگان مجلس، ش��رایط پرداخت بدهی 
معوق تولیدکنندگان به بانک ها را معین کردند.

براس��اس ای��ن مصوب��ه، به منظور تش��ویق 
تولیدکنن��دگان و تس��ویه مطالب��ات بانکه��ا و 
مؤسس��ات مال��ی و اعتباری چنانچه مش��تریان 
بده��ی معوق خ��ود را که تا پایان س��ال 1۳96 
سررسید شده باش��د از تاریخ سر رسید تا پایان 
ش��هریور 9۷ تس��ویه کنند، بانکها و مؤسس��ات 
مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق 

قرارداد اولیه و بدون احتس��اب جریمه دریافت و 
تسویه کنند.

اجازه به صندوق توسعه ملی برای  
سپرده گذاری 15هزار میلیارد تومانی نزد 

بانک ها 
صن��دوق توس��عه ملی مجاز ش��د 15۰ هزار 
میلی��ارد ریال از منابع ریالي را با نرخ صفر درصد 
نزد بانکهای عامل سپرده گذاری کرده تا با تلفیق با 

منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیات شود.
نماین��دگان در جری��ان بررس��ی ج��زء یک 
بند الف تبصره 18 بودجه س��ال 9۷ کل کش��ور، 
صندوق توس��عه ملی را مجاز کردند تا با تصویب 
هیأت امنا مع��ادل یکصد و پنجاه ه��زار میلیارد 

ریالی  منابع  از  )15۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ریال 
را که در قانون برنامه شش��م توس��عه اجازه داده 
ش��ده است، با نرخ صفر درصد نزد بانکهای عامل 
سپرده گذاری کرده تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، 

صرف اعطای تسهیات موضوع این بند شود.

اعالم وصول سوال از علت تفکیک 
مطبوعات به دو دسته عمومی و دولتی

سواالت از وزیر ارش��اد درباره علت تفکیک 
روزنامه ها و مطبوعات در قالب دو دسته عمومی 
و دولت��ی و خصوص��ی بر خ��اف مصوبه هیات 
وزیران و علت توزیع سراسری روزنامه همشهری 
متعل��ق به ش��هرداری ته��ران در مجلس اعام 

وصول شد.

رئیس جمهور گفت: امروز هم اگر از مردم 
ن سؤال شود همان بیش از 98 درصدی که گفتم����ا

آن روز به جمهوری اس��امی رأی دادند، 
امروز هم رأی می دهند.

به گزارش فارس حسن روحانی دیروز  در نشست مشترک 
اس��تانداران، وزرا، روس��ای س��ازمان های اقتص��ادی و مدیران 
موسس��ات مالی و اعتب��اری همگان را به ت��اش برای تقویت 
امید در کش��ور فرا خواند و اظهارداش��ت: ملت جلو اس��ت، اما 
دستگاههای تبلیغاتی ما از ارزیابی های جهانی نیز عقب هستند 

و بذر یاس می پاشند.
رئیس جمهور گفت: ممکن اس��ت مردم در ش��یوه و نحوه 
اج��را و برنامه ه��ا ب��ه اداره امور، انتقاداتی داش��ته باش��ند، اما 
خواهان احترام به فرهنگ ملی و دینی شان هستند و هیچ کس 
نمی خواهد فساد در جامعه باشد و معتقدند که این مسیر قابل 
بازگشت نیس��ت و ملت ایران آرمان ها و مسیری را که انتخاب 

کرد، با قدرت ادامه خواهد داد.
روحان��ی با بیان اینکه انقاب اس��امی ای��ران با وحدت و 

انس��جام همه ملت ایران به ثمر نشست، خاطر نشان کرد: هیچ 
ق��درت خارجی و هیچ گروه و گروهکی تا زمانی که ملت ایران 
منسجم هس��تند، نمی تواند کاری از پیش ببرد و انقاب پایدار 
خواه��د ماند. وی با بیان اینکه وظایف س��خت و س��نگینی در 
قبال انقاب اس��امی، مردم ایران و نظام بر عهده داریم، اظهار 
داشت: وقتی که براساس قانون اساسی مسئولیت اجرایی کشور 
را بر عهده گرفتیم، بار بس��یار سنگینی بر دوش مان قرار گرفته 
و باید تاش خود را انجام دهیم تا این مس��ئولیت را به درستی 

به انجام برسانیم.
روحان��ی در بخش دیگری از س��خنانش گف��ت: از امروز تا 
پایان س��ال 9۷، س��هم بیمه کارفرمایی برای هر کارگاهی که 
در چارچوب طرح تکاپو نی��روی کار جذب کند، برعهده دولت 

خواهد بود.
رئیس جمهور همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به 

برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارت آموزی برای تمام تحصیل کرده ها 
و تعیین مشوق هایی برای اشتغال به کار آنان، فرا خواند.

روحانی فن��اوری اطاعات، فضای مجازی، س��رعت باالی 
اینترن��ت را از ضرورت های اقتصاد و اش��تغال دانس��ت و گفت: 

اقتصاد آینده به سمت اقتصاد دیجیتالی حرکت می کند .
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: توجه به اشتغال در فضای 
مجازی می تواند واسطه های مضر و هزینه حمل و نقل و تأخیر 

در چرخه تولید و خدمات را حذف کند.
روحان��ی افزود: بخش فناوری اطاعات و افزایش س��رعت 
اینترنت، پایه اصلی در آینده کش��ور اس��ت که بعضی متأسفانه 
اهمی��ت آن را درک نمی کنند. امروز باید همه به میدان آمده و 
کمک کنند تا فضای مجازی را منزه کرده و این فضا در مس��یر 

علم، کسب و کار، کشاورزی و اشتغال مردم قرار بگیرد.
روحان��ی در ادام��ه به برنامه دولت ب��رای اصاح بافت های 

فرس��وده اش��اره کرد و گفت: طب��ق قانون تمام دس��تگاه ها و 
وزارتخانه ه��ا، زمین های��ی که در اختیار دارند را برای س��اخت 
مسکن و بازآفرینی بافت های فرسوده به وزارت راه و شهرسازی 

واگذار کنند. 
 رئیس جمهور با بیان اینکه مهمترین اصل دولت در بخش 
مسکن، حفظ سامتی و زندگی مردم است، گفت: به هر ساکن 
بافت فرس��وده، مس��کنی با ۲۰ درصد زیر بنای بیشتر تحویل 

می شود.
روحان��ی گفت: خواس��ته اصل��ی توس��عه گر در بازآفرینی 
بافت های فرس��وده این است که بتواند واحدهایی را که متعلق 
به خودش اس��ت بافاصله به فروش برس��اند و در این راس��تا 
دولت تضمین می دهد با ارایه مش��وق ها و تسهیات بانکی الزم 
به مردم، توس��عه گر بتواند 5۰ درصد متعلق به خود را در زمان 

کوتاهی بفروشد.
روحانی در ادامه با اش��اره به اقدام��ات دولت برای کاهش 
مصرف آب و توسعه سامانه آبیاری های نوین، گفت: حفظ منابع 
آبی، صیانت از محیط زیس��ت و س��امت مردم از اولویت های 

اصلی، دولت است. 

روحانی:

دستگاه های تبلیغاتی بذر ياس می پاشند


